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Resolucija Evropskega parlamenta o osnutku sklepa Komisije o opredelitvi prehodnih 
pravil za Unijo glede usklajenega dodeljevanja brezplačnih pravic do emisij 
toplogrednih plinov v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES, kot jo spreminja Direktiva Evropskega parlamenta 
in Sveta 2009/29/ES z dne 13. oktobra 2003, o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 
96/61/ES (kot je spremenjena) ter zlasti njenih členov 1 in 10a,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Komisije o opredelitvi prehodnih pravil za Unijo glede 
usklajenega dodeljevanja brezplačnih pravic do emisij toplogrednih plinov v skladu s 
členom 10a Direktive 2003/87/ES,

– ob upoštevanju člena 5a(3)(b) Sklepa Sveta z dne 28. junija 1999 (1999/486/ES) o 
določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil,

– ob upoštevanju člena 88(2) in (4)(b) svojega poslovnika,

A. ker je namen sistema za trgovanje z emisijami, kakor je navedeno v členu 1 
Direktive 2003/87/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/29/ES, pospešiti 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov na stroškovno in gospodarsko učinkovit način,

B. ker bi moral sistem EU za trgovanje z emisijami delovati čim bolj gospodarsko učinkovito 
(uvodni izjavi 13 in 15 v preambuli Direktive 2009/29/ES), obenem pa pripomoči k 
odpravljanju izkrivljanja konkurence znotraj Skupnosti (uvodna izjava 17 Direktive 
2009/29/ES),

C. ker so bila ta načela močno poudarjena tudi v sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti 
(dalje Sodišče) in v zadevi T-374/04 Nemčija proti Komisiji, odstavek 124, kjer je Sodišče 
izjavilo, da delovanje sistema za trgovanje z emisijami določajo nekateri „podcilji“, 
namreč „ohranitev stroškovne in gospodarske učinkovitosti, gospodarskega razvoja in 
zaposlovanja ter celovitosti notranjega trga in konkurence“;

D. ker sodna praksa Sodišča kaže, da diskriminacija ni samo različno obravnavanje, pač pa 
tudi enako obravnavanje neprimerljivih okoliščin (gl. zadevo 1253/79 Battaglia, 
odstavek 37: „V pravnem smislu je diskriminacija enako obravnavanje različnih razmer 
ali različno obravnavanje enakih razmer.“), to, da razmere različnih subjektov, na katere 
se nanaša kak predpis, niso enake, pa bi moralo biti odločilno pri zasnovi pogojev, ki naj 
bi veljali zanje (gl. sodbo Sodišča v zadevi 152/73 Sotgiu),

E. ker kot zahteva v direktivo ni bilo uvedeno načelo „en izdelek – eno merilo” iz osnutka 
sklepa, v osnutku pa niso upoštevane niti posebne razlike med proizvodnimi procesi v 
sektorjih, ki jih zajema sistem trgovanja z emisijami, tako da ta predlog vodi h kršenju 
enega od splošnih načel zakonodaje EU, namreč enakosti in nediskriminacije, 
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F. ker je v osnutku sklepa za referenčno gorivo privzet zemeljski plin, to pa bo povzročilo, 
da bodo v proizvodnih procesih, kjer se uporablja zemeljski plin, pa tudi druga goriva z 
višjimi emisijami, proizvajalci zemeljskega plina v prednostnem položaju v primerjavi s 
proizvajalci premoga, četudi morda ti uporabljajo najsodobnejšo tehnologijo, in ker je to v 
nasprotju z duhom direktive, poleg tega pa vodi v izkrivljanje konkurence na notranjem 
trgu,

G. ker bi uvedba prestrogih referenčnih vrednosti brez upoštevanja na primer vrste goriva ali 
geografskih posebnosti utegnila privesti do kršenja načela sorazmernosti, saj bi zadevni 
obrati pridobili manj pravic, kot bi bilo potrebno za uresničitev predvidenih ciljev 
direktive glede emisij,

H. ker bi v državah članicah, kjer je osnovno gorivo premog, zemeljski plin kot referenčno 
gorivo povzročil izkrivljanje konkurence na notranjem trgu, enako kot če se ne bi ozirali 
na posebni geopolitični kontekst, v katerem delujejo energetski trgi posameznih držav 
članic,

I. ker je Sodišče v svojih sodbah v zadevah T-183/07 Poljska proti Komisiji (odstavek 88), 
T-263/07 Estonija proti Komisiji (odstavek53) in T-374/04 Nemčija proti Komisiji
(odstavek 80) izjavilo, da morajo tako Komisija kot države članice pri izvajanju svojih 
pooblastil in odločanju o tem, kateri ukrepi so najustreznejši za uresničitev predvidenega 
cilja po Direktivi 2003/87/ES, upoštevati posebne okoliščine nacionalnega energetskega 
trga v posamezni državi članici,

J. ker bi utegnil osnutek sklepa s tem, da pri določanju referenčnih vrednostih niso 
upoštevani gorivo in geografski dejavniki, povzročiti gospodarske obremenitve in 
nevarnost selitve virov ogljika, pa tudi dodatne emisije CO2, saj bo tudi uvoz izdelkov v 
države članice iz tretjih držav negativno vplival na okolje, kar je v nasprotju z duhom 
direktive,

K. ker način, kako Komisija določa pravila za usklajeno dodeljevanje brezplačnih pravic do 
emisij, ne bi smel imeti političnih posledic, pač pa bi moral odražati tehnično naravo tega 
vprašanja,

1. meni, da osnutek sklepa Komisije ni usklajen z namenom in vsebino 
Direktive 2003/87/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 200929/ES, ter z načelom 
sorazmernosti; 

2. nasprotuje osnutku sklepa Komisije o opredelitvi prehodnih pravil za Unijo glede 
usklajenega dodeljevanja brezplačnih pravic do emisij toplogrednih plinov v skladu s 
členom 10a Direktive 2003/87/ES;

3. priporoča, naj se izključijo dejavniki, namenjeni zaostritvi referenčnih vrednosti na 
podlagi povprečne uspešnosti 10 % najuspešnejših obratov, in naj se v skladu z zgoraj 
omenjenimi sodbami Sodišča v osnutek sklepa Komisije vstavi „korekcijski količnik za 
gorivo“;

4. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.


